สรุปขอสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒
วันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย
************************
นายชวรัตน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนประธานการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่
๓/๒๕๕๒ ไดมอบนโยบายและเนนย้ําแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อใหผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
และผูวาราชการจังหวัด รับทราบและปฏิบัติ ดังนี้
เรื่อง
• ขอสั่งการของรัฐมนตรี
วาการกระทรวงมหาดไทย

รายละเอียด

การมอบหมาย

๑. การรณรงคจัดกิจกรรม
ปกปองสถาบันสําคัญ
ของชาติเพื่อสรางความ
สมานฉันทของคนในชาติิ

- จังหวัดทุกจังหวัด
- ใหทุกจังหวัดรวมรณรงคจัดกิจกรรมปกปองสถาบัน
สําคัญของชาติ เพื่อเสริมสรางความสมานฉันทอยางตอเนื่อง
ในทุก ๆ วาระโอกาส เชน การออกหนวยบริการ บําบัดทุกข
บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน
สําหรับกิจกรรมหลักที่กระทรวงมหาดไทย รวมจัด
กับจังหวัดตาง ๆ โดยไดรับความรวมมือกับไทยทีวีสีชอง ๓
ไดกําหนดแผนการจัดงานไวจนถึงสิ้นป ๒๕๕๒ โดยในวันศุกรที่
๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ กําหนดจัดงานที่จันทบุรี ระยอง และ
ชลบุรี ครั้งตอไปในวันศุกรที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ที่จังหวัด
ราชบุรี และในวันศุกรที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สําหรับกําหนดการจัดงานครั้งตอไป
ใหสอบถามไดที่สํานักนโยบายแผน สป.

๒. การรณรงคลดอุบัตภิ ัย
ทางถนนในชวงเทศกาล
สงกรานต ระหวางวันที่
๑๐-๑๖ เมษายน ๒๕๕๒

- ในวันหยุดชวงเทศกาลสงกรานต ศูนยอํานวยการ
ความปลอดภัยทางถนน ไดนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีกําหนด
ใหวันที่ ๑๐-๑๖ เมษายน ๒๕๕๒ เปนสัปดาหรณรงคที่เรียก
กันทั่วไป วา “๗ วันอันตราย” ใหทุกจังหวัดรวมกับสวนราชการ
ที่เกี่ยวของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน
อาสาสมัครตาง ๆ เขมงวดกวดขันในเรื่องของการจัดจุดตรวจรวม

- จังหวัดทุกจังหวัด
- กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- กรมการปกครอง
- กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น

๒
เรื่อง

รายละเอียด
จุดสกัดทั้งบนถนนสายหลัก สายรอง และถนนในเขตชุมชน
หมูบาน โดยเปาหมายในการดําเนินการ คือ ลดจํานวนครั้ง
ของอุ บั ติ เ หตุ ผู เ สี ย ชี วิ ต และบาดเจ็ บ ลงร อ ยละ ๒๐
เมื่อเปรียบเทียบกับป ๒๕๕๑

การมอบหมาย

๓. การเตรียมการ
รับสถานการณภัยแลง

- จังหวัดทุกจังหวัด
- ใหทุกจังหวัดเตรียมการรับสถานการณภัยแลง
โดยจัดใหมีภาชนะรองรับน้ํากลาง หรือมีการขุดลอกแหลงน้ํา - กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
ตามธรรมชาติไวลวงหนาเพื่อเก็บกักน้ํา โดยใหกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยบูรณาการและเสนอมาตรการ
แผนงานและกิจกรรมแกไขปญหาภัยแลง เพื่อหางบประมาณ
สนับสนุนใหกับจังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ซึ่งเปนหนวยปฏิบัติ นอกเหนือจากงบฉุกเฉินที่จังหวัดมีอยู
ซึ่งอาจไมเพียงพอตอการแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับ
ประชาชน

๔. การแกไขปญหายาเสพติด

- ใหถือเปนงานหลักของกระทรวงมหาดไทย โดยให
ทุกจังหวัดตรวจสอบในพื้นที่ เพื่อใหรูสภาพของปญหา
ทั้งในสวนของผูเสพ ผูผลิต ผูคา และผูมีอิทธิพล ในการ
ดําเนินการใหใชกระบวนการประชาคม และชุมชนบําบัด
ใหประชาชนมีสวนรวม และหากจังหวัด อําเภอ ชุมชนใด
มีผลการดําเนินงานประสบความสําเร็ จ ใหป ระกาศเปน
แหลงเรียนรู และเปนตัวอยางที่ดี โดยจัดใหมีการถายทอด
ไปทั่วประเทศ

- จังหวัดทุกจังหวัด
- กรมการปกครอง

- ใหทุ กจั งหวัด ทําความเขา ใจกับประชาชนในเรื่ อง
การแตกแยกทางความคิด โดยเฉพาะเรือ่ งการปกปองสถาบัน
สูงสุด ใหประชาชนเขาใจในเรื่องการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และเห็น
ประโยชนของประเทศชาติเปนสําคัญ ในการดําเนินการ

- จังหวัดทุกจังหวัด
- กรมการปกครอง

• ขอสั่งการของรัฐมนตรีชวย
วาการกระทรวงมหาดไทย
(นายบุญจง วงศไตรรัตน)

๑. การชุมนุมประทวงของ
กลุม นปช.

๓
เรื่อง

รายละเอียด
ใหรวมมือรวมใจในทุกพื้นที่ โดยใหนายอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปฏิบตั ิการอยางเขมขนและ
ตอเนื่อง

การมอบหมาย

๒. การปองกันและลดอุบตั ิภยั
- ใหทุกจังหวัดตั้งดานตรวจจับผูขับขี่รถจักยานยนตขณะ - จังหวัดทุกจังหวัด
ในชวงเทศกาลสงกรานต เมาสุรา โดยในถนนสายหลักและถนนสายรองมีการตั้งดาน - กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
อยูแลว ใหตั้งดานเพิ่มเติมตามจุดตางๆ ในหมูบาน ชุมชน
ระหวางวันที่ ๑๐-๑๖
โดยจัดเจาหนาที่ในทองถิ่น เชน กํานัน ผูใหญบาน กรรมการ - กรมการปกครอง
เมษายน ๒๕๕๒
หมูบาน อปพร. ประจําตามจุดตรวจ โดยไมหวังผลในการจับกุม
แตใหทําการตักเตือนประชาชน เพื่อเปนการชวยลดอุบัติภัย
บนทองถนนในชวงเทศกาลสงกรานต
๓. การแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน

- ใหทุกจังหวัดสํารวจความเดือดรอนของประชาชนในพืน้ ที่ - จังหวัดทุกจังหวัด
เพื่อรับทราบปญหาอยางแทจริง โดยเฉพาะปญหาของเกษตรกร
เชน กรณีปญหาของเกษตรกรที่ปลูกมันสําปะหลัง อยาใหเกิด
การชุมนุมปดถนน หากมีปญหาใหรายงานกระทรวงทราบทันที
เพื่อจะไดหาแนวทางแกไขไดทันเหตุการณ

• ขอสั่งการของรัฐมนตรีชวย
วาการกระทรวงมหาดไทย
(นายถาวร เสนเนียม)
๑. การปกปองสถาบันสําคัญ
ของชาติเพื่อสรางความ
สมานฉันทของคนในชาติ

- ใหทุกจังหวัดดําเนินการตามนโยบายปกปอง
สถาบันสําคัญของชาติเพื่อสรางความสมานฉันท โดยอาศัย
มวลชนจัดตั้ง เชน อปพร. องคกรสตรี ลูกเสือชาวบาน ใหทําความ
เขาใจกับประชาชนและใหใชประโยชนจากหอกระจายขาว
ในหมูบ าน เพื่อประชาสัม พันธใหประชาชนไดรับ ทราบ
การจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้นเพื่อปกปองสถาบันสําคัญ
ของชาติ

- จังหวัดทุกจังหวัด

๒. การดูแลและรักษา
ความสงบเรียบรอย
ในชวงเทศกาลสงกรานต

- ใหทุกจังหวัดรวมทั้ง นายอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน
ทําหนาที่เจรจาไกลเกลี่ย ลดความขัดแยงของประชาชน
ในกรณีที่มีการดื่มสุราเพื่อสังสรรคในชวงเทศกาลสงกรานต

- จังหวัดทุกจังหวัด
- กรมการปกครอง

๔
เรื่อง
๓. การรักษาความปลอดภัย
ของบุคคลสําคัญใน
เหตุการณชุมนุมของ
กลุม นปช.

รายละเอียด
การมอบหมาย
- จังหวัดทุกจังหวัด
- ในชวงที่มีการชุมนุมของกลุมนปช. ใหทุกจังหวัด
ดูแลรักษาความปลอดภัยใหกับบุคคลสําคัญทั้งทางราชการ
และทางการเมืองอยางเขมงวด โดยใหควบคุมสถานการณอยาให
เกิดเหตุการณรุน แรง

๔. การเตรียมความพรอม
ของกรุงเทพมหานคร
ในการดูแลความสงบ
เรียบรอยในพื้นที่ กทม.
ในชวงที่มกี ารชุมนุม
ของกลุม นปช.
.

- ใหกรุงเทพมหานคร เตรียมความพรอมรับสถานการณ - กรุงเทพมหานคร
การชุ ม นุ ม ประท ว งของกลุ ม นปช. โดยให เ ตรี ย มการ
ใน ๔ เรื่ อ งดั ง นี้
๑) ใหเตรียมเครื่องมือดับเพลิง ใหมีความพร อ ม
ในการใช ง าน และจั ด เจ า หน า ที่ เ ฝ า ระวั ง พร อ มที่ จ ะ
ออกปฏิ บั ติ ง านได ต ลอดเวลา
๒) โรงพยาบาลในสังกัด กทม. ใหเ ตรี ย มพร อ ม
รั บ สถานการณ ห ากเกิ ด ความรุ น แรง
๓) การรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและที่พัก
ของบุคคลสําคัญ
๔) ใหดูแลการจราจร โดยใหปฏิบัติการรวมกับ
ตํารวจจราจร หรือกองบัญชาการตํารวจนครบาลและทหาร
ที่ ดู แ ลรั ก ษาความปลอดภั ย ในพื้ น ที่ กทม.

• ขอสั่งการของปลัดกระทรวง
มหาดไทย
(นายวิชัย ศรีขวัญ)
๑. การสํารวจขอมูลครัวเรือน
ที่ไมมีไฟฟาใชในเขต
กรุงเทพมหานครและ
จังหวัดตางๆ

- ตามที่รฐั บาลกําหนดนโยบายการใหบริการประชาชน
โดยใหขยายบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จําเปนตอการ
ดํารงชีวิต ใหกระจายสูภูมิภาคใหทั่วถึง และไดมีการประชุม
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม
๒๕๕๒ โดยมี น ายกรั ฐ มนตรี เ ป น ประธาน ได ม อบให
กระทรวงมหาดไทยสํารวจขอมูลครัวเรือนที่ไมมีไฟฟาใช
ใหแลวเสร็จภายใน ๓ เดือน (มีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๕๒)
โดยใหรายงานผลการสํารวจขอมูล ในภาพรวมของจังหวัด
ภายในวันที่ ๑๕ และวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ และครั้งสุ ดทาย

- จังหวัดทุกจังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
- กรมการปกครอง
- กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น
- การไฟฟานครหลวง
- การไฟฟาสวนภูมิภาค

๕
เรื่อง

รายละเอียด
ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เพื่อจะไดนําสงขอมูลให
การไฟฟานครหลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค พิจารณา
กําหนดมาตรการแกไขปญหาและนําเสนอคณะกรรมการนโยบาย
แหงชาติตอไป
- ใหกรมการปกครอง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค เรงประสาน
การดําเนินงานรวมกับจังหวัด เพื่อวางแผนและสํารวจขอมูล
ครัวเรือนที่ไมมีไฟฟาใชในพื้นที่ และรายงานกระทรวงทราบ
ตามเวลาที่กําหนด

การมอบหมาย

๒. การปกปองสถาบันสําคัญ
ของชาติเพื่อสรางความ
สมานฉันทของคนในชาติ

- ตามที่ไดประชุมกําหนดแนวทางในการปกปองสถาบัน - จังหวัดทุกจังหวัด
สําคัญของชาติ เพื่อเสริมสรางความสมานฉันท เมื่อวันที่
- กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น
๗ เมษายน ๒๕๕๒ และกระทรวงมหาดไทยไดทําหนังสือ
ดวนทีส่ ุดที่ มท. ๐๘๐๑.๒/ ว ๑๑๓๓ ลงวันที่ ๗ เมษายน
๒๕๕๒ เรื่องการจัดทําปายประชาสัมพันธคําขวัญของ
กระทรวงมหาดไทย โดยใหทกุ จังหวัดจัดทําปายประชาสัมพันธ
คําขวัญของกระทรวงมหาดไทย วา “ปกปองสถาบัน สงบ สันติ
สามัคคี ” และใหติดตั้ งปา ยดัง กล าวใหทั่วถึง ในสถานที่
สําคัญของจังหวัด รวมทั้งรายงานผลการดําเนินงานให
กระทรวงทราบภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒
ให ทุ ก จั ง หวั ด และองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
ดําเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกลาว

๓. การดูแลและแกไขปญหา
ความเดือดรอน
ของประชาชน

- ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดแสดง - จังหวัดทุกจังหวัด
ความหวงใยเรื่องการดูแลทุกขสุขของประชาชน สําหรับ
เรื่องนี้ไ ด ม อบหมายให ร องปลั ด กระทรวงมหาดไทย
รั บ ผิ ด ชอบในการกํากับดูแล เปนรายพื้นที่ ดังนี้
นายวิบูลย สงวนพงศ รับผิดชอบภาคเหนือ
นายสุธี มากบุญ รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายตอพงษ อ่ําพันธุ รับผิดชอบภาคกลางและ
ภาคตะวันออก

๖
เรื่อง

รายละเอียด
นายสมพร ใชบางยาง รับผิดชอบภาคใต ยกเวน
๕ จังหวัดชายแดนภาคใต
นายพระนาย สุวรรณรัฐ รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต (นราธิวาส ปตตานี ยะลา ลงขลา และสตูล)
โดยใหผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบ
เขตตรวจราชการในพื้ น ที่ ช ว ยเหลื อ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข อง
รองปลั ดกระทรวง และกรมการปกครองไดออกหนัง สือ
ที่ มท.๐๓๐๕.๔ /ว ๕๕๗๕ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๑
เรื่องแนวทางการจัดระบบการบริหารงานระดับอําเภอ โดยให
ทุกอําเภอจัดตัง้ ชุดปฏิบัติการประจําตําบล เพื่อสนับสนุนและ
ชวยเหลืออําเภอในการติดตามงานและประสานภารกิจที่เปน
นโยบายสําคัญ
ใหทุกจังหวัดถือปฏิบัตแิ ละรายงานใหกระทรวงทราบ

การมอบหมาย

สวนนโยบายและแผนรวม สํานักนโยบายและแผน สป.
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ , สื่อสาร ๕๐๕๗๗ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๒

